ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

EDITAL COMPLEMENTAR Nº. 001/2017 04
DISPÕE SOBRE OS JULGAMENTOS DOS RECURSOS REFERENTES AOS
GABARITOS PRELIMINARES.
O presidente da comissão organizadora do processo seletivo simplificado edital 001/2017,
Prefeitura Municipal de Confresa, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições
legais torna público os julgamentos referentes aos recursos referentes aos gabaritos
preliminares, conforme demonstrativo abaixo:
EDITAL
Processo Seletivo - 01/2017
INSCRIÇÃO

590036

CARGO

PROF LIC PL EM LETRAS/ ESPANHOL - EDUCACAO/ ESCOLAS URBANAS

TIPO RECURSO

Recurso Contra o Gabarito

DATA DE SOLICITAÇÃO

04/04/2017 às 16h 06min

PEDIDO

Solicito revisão do gabarito preliminar em relação a questão 19 da Prova
Escrita - Cargo: Professor Licenciatura em Letras / Espanhol.

DESCRIÇÃO FATOS

A questão de n° 19: \"A regência é definida como a relação que se institui
quando um termo principal, regente, tem o seu sentido completado por
outro, regido.\" (Denyse Lage Fonseca). Indique a frase incorreta conforme
a regência verbal. a) Aquele é o rapaz com quem discuti. b) O dentista
assistiu o paciente. c) Aquele é o homem por quem um dia me apaixonei. d)
Rafaela aspira a carreira de modelo.
De acordo com o gabarito preliminar a frase incorreta é a alternativa D.

PROVA

1

QUESTÃO

9. “A regencia é definida como a relação que se institui quando um termo
principal, regente, tem o seu sentido complementado por outro, regido.”
(Denyse Lage Fonseca)
Indique a frase incorreta conforme a regência verbal.
a) Aquele é o rapaz com quem discuti.
b) O dentista assistiu o paciente.
c) Aquele é o homem por quem um dia me apaixonei.
d) Rafaela aspira a carreira de modelo.

DESCRIÇÃO

De acordo com a Moderna Gramática Portuguesa, de Evanildo Bechara
(37ª edição atualizada pelo novo Acordo Ortográfico), 2009, que dispõe na
página 572 no item 9) Relação de regências de alguns verbos e nomes:
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aspirar a (= desejar). Desse modo, a alternativa D não pode ser
considerada incorreta, tendo em vista que o verbo aspirar, na frase, possui
o sentido de desejar.
RESPOSTA

INDEFERIDO – Conforme norma culta, “aspirar a”, no sentido de desejar, terá um objeto
indireto como complemento, ou seja, será seguido por preposição, o que pedirá o uso da
crase da seguinte forma “aspira à carreira de modelo”.

EDITAL

Processo Seletivo - 01/2017

INSCRIÇÃO

588099

CARGO

AGENTE DE FISCALIZACAO SANITARIA -SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA

TIPO RECURSO

Recurso Contra o Gabarito

DATA DE SOLICITAÇÃO

04/04/2017 às 16h 34min

PEDIDO

CORREÇÃO DO GABARITO.

DESCRIÇÃO FATOS

Na prova do cargo de agente de Vigilância Sanitária Na questão 11 de
conhecimentos específicos esta a seguinte questão sobre Processo Saúde
Doen;a no gabarito esta marcando como incorreta a letra C mais ela e
VERDADEIRA segue o link para conferir.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Processo_sa%C3%BAde-doen%C3%A7a
conforme o LINK DO WIKIPEDIA.
A questão incorreta e a letra D conforme o link abaixo podem conferir.
http://www.alternativamedicina.com/medicina-tropical/conceito-saude.

PROVA

1

QUESTÃO

Sobre o processo Saúde – doença, assinale a alternativa incorreta:
a) Expressão usada para fazer referência a todas as variáveis que
envolvem a saúde e a doença de um indivíduo ou população.
b) Ambas estão interligadas e são consequências dos mesmos fatores.
c) Estuda os fatores biológicos, econômicos, sociais e culturais, a fim de
obter possíveis causas para o surgimento de alguma enfermidade.
d) Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a saúde não é um
estado de completo bem-estar físico, é meramente a ausência de doenças.

DESCRIÇÃO

Na prova do cargo de agente de Vigilância Sanitária Na questão 11 de
conhecimentos específicos esta a seguinte questão sobre Processo Saúde
Doença no gabarito esta marcando como incorreta a letra C mais ela e
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VERDADEIRA
segue
o
link
para
conferir.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Processo_sa%C3%BAde-doen%C3%A7a
conforme
o
LINK
DO
WIKIPEDIA.
A questão incorreta e a letra D conforme o link abaixo podem conferir.
http://www.alternativamedicina.com/medicina-tropical/conceito-saude.
RESPOSTA

DEFERIDO – alteração de gabarito de letra (C ) para letra (D)
Conforme solicita na questão a resposta incorreta, verificou-se que a incorreta é a letra D –
Segundo a OMS, a saúde não é um estado de completo bem-estar físico, é meramente a
ausência de doenças. Segundo a alternativa, considera-se incorreta, pois a saúde não é
meramente a ausência de doenças e sim um conjunto de fatores que compreendem a saúde.

Confresa-MT, 06 de abril de 2017.
Rafael Ferreira Flores Silva
Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2017
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